
 

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOLENIA 

Szanowni Państwo, 

Organ administracji samorządowej jakim jest starosta, wójt, prezydent 

miasta jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań na rzecz 

bezpieczeństwa narodowego w zakresie obronności, obrony cywilnej, 

zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz nadzoruje działalność 

podległych służb i straży. Skuteczność realizacji tych zadań uwarunkowana 

jest poprawnym planowaniem i skuteczną koordynacją działań w okresie 

zagrożenia. Ważną rolę w tym procesie odgrywają pracownicy jednostek 

samorządu terytorialnego administracji lokalnej zajmujący się problematyką 

bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Dlatego nasza oferta dedykowana 

jest do obu grup (decydentów i ludzi wchodzących w skład zespołów 

opiniodawczo-doradczych czy też planistyczno-koordynujących.  

Założeniem programu jest wyposażenie i aktualizacja wiedzy uczestników 

szkolenia oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych rozwiązań  na 

poziomie ogólnej orientacji i znajomości zagadnień. Ponadto, program pozwala 

na analizę szczegółowych zagadnień i przyjętych rozwiązań stosowanych 

na poziomie lokalnym w zakresie obronności, zarządzania kryzysowego i 

obrony cywilnej. Zajęcia prowadzą uznani naukowcy i wykładowcy oraz 

specjaliści i eksperci, którzy przez wiele lat prowadzą tego typu szkolenia (WKO) 

i są gwarancją wysokiej jakości naszych szkoleń. Posiadają olbrzymie 

doświadczenie, ponieważ uczestniczyli w najważniejszych przedsięwzięciach 

związanymi z bezpieczeństwem typu: Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa 

Narodowego, Strategiczny Przegląd Obronny, uczestniczyli w opracowaniu 

Strategii, posiadają doświadczenie w prowadzeniu kontroli przygotowań 

obronnych na różnych szczeblach administracyjnych, itp. W trakcie zajęć dzielą 

się doświadczeniem i spostrzeżeniami oraz są otwarci na dyskusję w zakresie 

poruszanych problemów.  

To upoważnia nas do odpowiedzialnego zaproszenia Państwa na 

intensywny kurs BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI. Przedmiotowe szkolenie 

dedykowane jest: 

 

1. Szkolenia pracowników zajmujących się problematyką obronności, 

obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu 

terytorialnego: 

 Termin szkolenia – 14.04 – 16.04.2019 roku 

 Termin przesłania „KARTY UCZESTNICTWA” – do 25.03.2019 r. 

 

2. Miejsce szkolenia – Hotel Brant**** www.branthotel.pl – ul. Równa 20, 

Majdan 05-462 Wiązowna koło Warszawy. 
 

http://www.branthotel.pl/
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3. Koszt szkolenia: 

 1250 zł (obejmuje 2 noclegi, pełne wyżywienie i koszty szkolenia) 

 1100 zł (1 nocleg, pełne wyżywienie i koszty szkolenia 

 950 zł ( obejmuje pełne wyżywienie i koszty szkolenia) 

 650 zł (koszty szkolenia i przerwy kawowe) 
 

4. Przyjazd i pobyt – zwyczajowo jest w niedzielę po południu (wieczorem). 

Pobyt obejmuje dwa noclegi (pokój do samodzielnego wykorzystania), dwa 

śniadania, przerwy kawowe, dwa obiady i uroczystą kolację (przy dobrej 

pogodzie możliwe jest zorganizowanie kolacji grillowej). Infrastruktura 

hotelu do dyspozycji uczestników szkolenia (z wyłączeniem przedsięwzięć 

płatnych). Wyjazd jest we wtorek po obiedzie (szczegóły są w programie 

szkolenia). 

 

5. Materiały ze szkolenia – każdy uczestnik otrzymuje przygotowaną płytę 

z materiałem dydaktycznym, materiały promocyjne oraz certyfikat 

uczestnictwa w kursie bezpieczeństwa i obronności.  

 

6. Kontakt: biuro@wszechnica.com.pl (tel. 507 705 620) 

 

Zapraszamy organy władzy samorządowej, przedstawicieli 

administracji publicznej na poziomie samorządów, jak też osoby 

zainteresowane  tematyką bezpieczeństwa lokalnego na jedyny w kraju tak 

merytoryczny i intensywny kurs z zakresu BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI! 
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